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Ministro nega Enem 
com “cara de governo” 
O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro disse que não teria havido qualquer ingerência 

sobre o conteúdo do exame e que é o presidente quem deveria explicar sua declaração 

blica”, disse Ribeiro. . ÚLTIMAS: 

NESTA EDIÇÃO 
12 páginas 

EE Si sia Ministério da Saúde Tensão: governo Jair Bolsonaro 
reduz intervalo chinês oferece pretende dar 
de reforço de vacina abertura calculada aumento para 

II) || + eamplia público a Joe Biden os servidores 
Lei: NACIONAL: GERALI? INTERNACIONAL ECONOMIA: 

RASTREAMENTO 
DE VEÍCULOS 

mts quam 00000 



Fortaleza, Ceará, Brasil - Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 - O ESTADO 

SOPINIÃO 
“Você jamais será livre Com amor 
sem uma imprensa livre". conquistamos tudo” (7 Veneno Xavi Perca (1064-106 
—EELOUS NAVES PERERA — mn paLismo ANOS 

amd em 24 d sem de 136 por os Mar Rum 

Vanda alan (1096-2017) 

evitoria. Combustível legal 
titute Combstvel Legal, que reúne al 

mas das principais distribuidoras de combos. 
veido pais, deendeu ontem (16) intensicação 
de ações conjuntas de fiscalização poe pute de 

órgãos como a Polícia Federal, Ministério Público, o Procom 
secretarias estaduais de Fenda, como uma das medidas 
para combater as fraudes no setor de venda de combustíveis 
Segundo o Instituto, somente em tributos, a estimativa é de 
que as perdas sejam em tono de R$ 14 bilhões so ana. O 
tema fo debatido em audiência pública na Comissão de Ps 

Paisagens urbanas 

prendentes. Mas nem nó e vid, 
meo, trânsito enaraado. val 
vêm Iteo, er, Buracos no as. 

falo vive uma cidade, Corps humano, ej. 
tados e coqueido também compõem sas 
pve nad tura - ae tt são cada e mal rara formando cenários seque 
tônicos butt contempordneo. ão corpos, 
eres pessoas, que ncoram una de etc 
se de praças, de calada, de marquss, de 

saias, a margem 
que Ts ot ee Cada 

Esta po co 
furto de um ro 
quando vi, dado q no encara de 
um prédio te, 
dum home tirado 
decote para quem 
poa a ro 
Tudo bem = não, 
ndo devia ear 
tudo bem = , nos 
sc vm mom Aentumando à ni 
er pobres 

mero ns. 

gene abas são mesma sur I 

ac aa 

A sorte; com umas molha provindas da 
caridade e com Deu, É Gb que não fa em 
pectadar pe doque cera e abundam vt o memo peruro ut ações grato. 
Ss aquele homem estava sd à marquise do 
local rd o celibrdo estudantes * nos 
profere certamente aprendem e erram 
je dd té dr mor, gnidade 
Rd mea um der humano despeovido de 
mula de seua dos 

Ns emo et, eos cold, emos co 
oro estao soevivendo so virus é do 
doque e orou al E a tuts pesos, 
gana ando ão soldos iguaa prote 
Jet pleno ro papel da Cstção - qe ada o nt e poa à un. para morar pa 

ru, deve ser à opção extema encontrada por 
ml ane de Its cana Indlvidata 
Viver am remo, ob comme pego. com 

“que contou al. E há quer clique ção 
amanha e social de quem se destaca no 
serto os pobres de rs 
O permaneceu omentaneume 

te protegido do fre o E o tl 0 mo 
mento ds true se oerarete 
Anal pr mo coa ver ga 
Não € no. Deera sempre car epa 
indignação, Basta penar - e se ue eu? De al maia pão à normal que proa aco. 

emb de ca + do que dep 
om para a amenação. Não podemos er 
ger d ige que dai tr esstecida o 
pu: mate de oi impregado de estos de 
age e pesa recalbendo. Não podemos e» 
queer do ide qe fi amplamente diulpado Eroempaniado nat rede pes deva 
cama de um caminho de us nu 
imp de tt, de sab buscando à abas 
lcd na que lesado. 
go está cantando o aumento da polca 

ea fome. O sã cada mutuamente? À politica, oganiração da polo, da cidade, da 
Via coletiva o meo de minorar o que aa 
o cldadãos da cidade Mas de comegue io 
com a ba pot, geradora devida pen, do 
bem comum om tpesenanes que de to 
representem o povo, Ms so está em fala no. 
Tede 

nepeeimene, o mulor comido 
de que purtcipe. Já como Sena- 
dor da Repoblica sem vida, 
dd Praça da Sé em São Po, 

Do Vol do Anbangaba. quando à 
emitia enócada era 4 EMENDA. 
BENEVIDES, de minha atoa. que testibeleces 4 AUTONONIA PO- 
HÉTICA DA CAPITAIS, restando 
voto dito para ceia do Ce 
“a Municipuhdade em nona urbs. 
nenê dera algum spo de 
tempo, á que oi coospuscado plo Ao Insana 3, Frstrando 
duma prog iai dos é Sr 2 di, enecendo 4 pero 

“licidade etaecida de leal gradual, sé que 
ve conseidane à uniformização do sl 
lan trabulhadaa, au dem rege do Pais 
E mai uma Uia que me bre pla 
confortadores, no divers local que, à época 
cnmparcia. pata pronunciamento, o simples 
et pr minha poeança sendo logado e re 
conhecido por todos ou presentes á na Auem 

dado quando pevalca o rege mit 
“Sae no Pulo 0 amo de 195. Tl anama 
oe em ed da ça opina na lição 
do Pref Mana, qe representar uma 
“ituneusupaçã, condenada rm todo o mes 
cur, quer em recintos Lechado ou aberto. 
numa coneção de que, segoeadamete con 
quistava ndepos daquela cha le de exe 

cm sido visa O desu 
a imagem do Brad rt 
“a comunidade mundial 
qui e eo peca mentes mundo pole comercial 

ndo dos pegos. 
As ps prtipações do pec 

dente Bolanaaro 10% mala veres 
“evento ineracimad independere 
do ea conta Bola e se 
pre se mostro abament de. 
Preparado ide em neuem. 
ta cm o deter mo Eme comportamento er tras — o gre pla par a reações 
comeriad do noso pas, tesendo um clima 
de inabilidade muito grande, comprometendo 
a nona hlança comenda, uma vez que mos 
produtos estão sendo Baerado o mercado mm À a for come der ido à quest da care no 
mercado así, especialmente na China. 

co Lula da Sis cio a viagem para master 
“ncoctos com lideranças polias é ocas de 
Pes curipeus. Na Alemanha. Bógica França é Eapunha, Lula manteve compromios « de 
vob lidos sobe o cenário mancal e da 

ousa cogreações com ema semelhantes mr 
Ea, dente ls a ECO 7 Ena que ota pie 

lização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. 
após denúncias de que grandes distribuidoras de combustível. 
estão vendendo o prod pra postos de abastecimento em 
Minas Gerals e Espéo Sant, mas que, na vendade a venda 
as produtos está ocosendo no estado do Rio de jairo. 
De fato, a ações de fiscalização são pontuais os órgãos. 

envolvidos acabam não trocando informações entre 5%, o 
que acaba dando a sensação de que o combate às fraudes se 
resume a envugae pla O Instuto denuncia que parte das. 
Fraudes está relaciomada a operações de vendas itícia de 

per 

Lula, resgatando a imagem do Brasil 

& 

waDa 

mepébica 

sasmações, por cota de inareve. 
posicionamento. té à aprovação da Fepetva prpção, que pet, 
em Fort, a ascensão de JURA 
CI MAGALHÃES, um dos dim 
com dirigentes de nos mein, 
ma qual empecendru signos 
melhoramentos. que o projetaram 
como dos uma mais pebcientes. 
pesoves da “Loira desporado da Sor Record, demo deme mer 
mo racocii, a UNINICAÇÃO 
DO SALÁRIO MÍXINO. que até 
o Presidente JOÃO FIGUEIREDO 

Aba Latina o momento atu 
demonntrando uma vía mai am 
pla da progra política em que se 
encontra isrido namo pala 
Tu lncioe seus contos pela 

Adema Em eli Lula se en 
como com Mar ehul,exá 
der do Partido Social Demo 
SPD) da Alemanha e ex-prudem 

Na França, Lua parcipos de 
uma cometi sobre 9 Baal o Tato de 
Eos Pole de Par (Scenes Po Ene 
encontro e de de amos apos Lu 
primero Jide da América Lata à receber a 
Tao de Doutor Hovocis Cana da insttição, 
comsderada uma ds as respetadas oo un 
Jd. No dia 17, Lda rcabeu a etndo Coragem 
otica 202, concedido pela reta Potique 
Intenaionhé peemdando ua gesto “marcada 
pao desejo de promover a igualdade, enquanto Presidente da Repabica Na sequência. Lula par 
icipar dada na França e emteritrio espanha 
de uma conferência é de reusões com deram 
as polca dores pat. montando cao seu 
Preiio comquisado enquanto presidente da 
Temos que desta à importci de via 

ea Confestcia ds Nações Unidas. 
be Meo Abi « Desenv 
ent, pescado o Ro de faneio 
a ao de 199 A Conferência com 

disemolvmento dom pass rc» (e 
e O icms) não he 

a recuso tara ara dos sem que cure 
de pes meme am so mov ameno. 
Nao principal mare em termo leon io 

“Acme de Pao ralado rm devendo de 2015 
cap rmcna Quando 195 pass participa 
os mara compro mun pra adoção 
de políticas clas bjs para a redução de 
mo de gas de ft esa» pat de tz. 
Nos, todo ce se comprometeram com metas 
para masi o aquecer ploba sta de 2, 

combustiveis entre estados com aliquotas diferentes do Im 
pesto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
As tarifas de ICMS incidentes sobre a gasolina variam de 
25% a 34%, Na caso do etanol são 13 alíquotas diferentes, 
variando de 12% a 32%, As fraudes tributárias envolvem à. 
sonegação do imposto com práticas como venda do produto. 
sem emissão da nota fiscal, notas fiscais canceladas, dupli 
cadas para mais de uma venda, e vendas interestaduais fi 
tica, sendo que so tem gerado um passivo de cerca de R$ 
70 bilhões ma divida tiva da União. 

Recepção e comícios nos momentos eleitorais 

bica Nacional CottineoPlenáio e Gales 
ovacionaram e emtmularam multas outras ropo 
ações que hoj Alegram test da Cara Mag 
ma baleia, pela vontade ds que compunham. 
aquela mio hsôric de nova tidade po 
ico parlamentar. Inúmeras autos oerrênci 
mereceram aplaos < dogs, especialmente, 
quando abro ULYSSES GUIMARÃES - ru 
Perado de um crugã corona, volava do 
Enmando do trabalhos constiuntes, convicto 
e que, uma ve recomposto, prosseguir, Ime 
tamente, a cumper jornada dd, naquela 
ae mena de sa Le Maior Mo outros 
instantes de cora democrática poderiam ter 
agua, remermorados conburando etapa “os de uma tara famosa, que nos ret 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIR 
lho me de, lada Do, eco 
Bv den hstorograa polca Ig 
preservando a Consutiçã de 198 coma sm 
ol duradouro dos dev de ireos Incomapur 
dei, como sempre fi a nossa Pregação com 

o da 

gem, pomtando alada que 0 ex presidente La mede trevo no vo do Jo de Garcia 
Pere. presen do grupo soca democrata no 
Parlamento uropeu. 

O expreidete brio brilhou na palestra 
prnepatda Cofetnca de Ao Nivea Am 
ca Latina com ota: unos durante cep 
ma mova pena progrensta 

Lad val adiante mergulhado em ama agenda 
pda Eusopa como um grande sds. No me mo da, lda em Hrunla, o ex preside 
deve com Je ore, che da aplomaci da 

a, na sede da chancelaria da Uno Europa 
Tala eteve acompanhado do ex-<hancder br 

deiro Ceho Amorim e o ex-ministro Aloiio 
Mercadante 
Um dos encontros mas slgndcaivos se deu 

a Alemanha, pao com a principal economia u 
pela onde La fo recbido poe OU Sc 
pon sucede pla Mera como cha lerdo pa 
Ate do seu eterno, o ex-presidente La 

ainda ve encon com deputada do SPD, pu 
ido cenário da sola democracia lema. 

É ds que o Bea preco, de alguém com 
cadildade que abra portas par eações am 
dps com o mund, Não podemos mandr hoo 
pas entregue a uma pesa Incneguente sem. menor habiliade para manter relações Int 
teses cons ema dera mundi 

ter são a 

A importância dos acordos climáticos 

imitando 01:96. 
Entretanto, nã obstante acordo ter tatus de 

tratado ineracional, muitas nações em epe 
dao mares emsore como Estados Unidos, 

lu co à presença de 178 chefes e China é Risi. te demonstado dsitrese 
governo é fi marcada peofraei. no cumprimento das metas, O americanos che 

« Tento da atuação de vepreseotates.. ram Inclasve serem do Acorda durante o 
da sociedade co ds lia pat. governo Tra Já os chineses e ros não di 
“paço das ONG e de movimentos. poniblizam de forma transparente sum dado. CE MARA como Forum Goa Ousefa mãoá ganti que estam det cum- 
O bjao principal da Contr pro as obeivos 

a estaca ma la de que se todos O li encontro mulato, a Conferência 
Pass buscas o mesmo padrode . do Clima (CO-26), em Glasgow na Escócia. ft did como decepciona na mvaláção de ape- 

altar e ogamirações da sociedade ci sbre 
estado da megdção, que run 197 pass O 
den fal é mo pao arbiito em termos 
de metas, muito por fot premio da Índia e da 
Clan que ndo concordaram na redução mato 
esta o de carão é na mr a conb 
tie ei 
A realidade é que os interesses ecombrics, 

principalmente de cones mus ports 
Sonia sendo o mar inimigo da usentabi 
Jade ambi 
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a lera-ra (10) 0 Projeto de Li 148/21 Política 
Projeto tenta reaver emprego 
para pessoas de 35 a 60 anos 
A iniciati uma das que tramitam hoje na Câmara Municipal tentando a comis 

de Inquérito (CP) ds uso um requerimento do depuis recuperar à economia da Capital após o período de restrições sanitárias is”Alia e tom. da fone Adgur D) 
Parlamentar Foram aprovados. ainda 

Trama na Câmara Muni- Jó na Inflativa peivada fica para o v 
pal de Fortlea (CM al de DreSerr 
Projeto de Indicação 
Conto (PST que lost o. ou médio porte e de 20% no da covid-9 já é considerada a proposta, e 
Programa Munkipal Empre- . caso de empresa de grande a maior crie sanhária em- gem so Leg 
o de Vol À Inkitiva fem. porie, Em contrapartida as fretado pela Homankdade. que a proposição sea regula: . apurar pomvel exvolvimen: relação de todas ah cessões e 
como objetivo a contratação sas que aderirem ao. ceifando mais de possa ser executa financeiro das ao dosções de bens realizado 
de Fortalezenes com idade receber inc. par a Policia Militar nos dl 

dum Indica 
estabelecido o pen 
10% no cao de mia 

relação de notas fiscais de 
compras reslizadas pelas en. 

cares decr idades no dtimos 10 anos 
iodo dos últimos e um do deputado Soldado 

colegiado tenta. Noeli (Pros), requerendo à 

empre. area 

vo para. cinco ano 

entre 2560 anos que estejam sobreo Emos cinco anos, 
comprovadamente desempre bre Ser a solicitação de 
gados, em meio ao periodo nurera reboque far o objetivo é tomar conhe 
de retomada econômica após“ “O tento também prevê que. das medidas de restrições é — Municipal em meio a me cimento do montante guto 
“quase doi anos do Iíeo da à das empresas oo lolunedto social à cobde  didas que tenim alsranea” mind ap na alma . por melo de doações « cs 
pandemia de covid-19, Programa Emprego de Volta das empresas fora. severa a recuperação da economia senso preveem a entrega ae referente dx segulnis 

O Programa consiste em . ocorrerá mediante cadastro. mente impactada ame a que. local após os periodos de da folha de pagamento de. asociaçõe: Associação dos 
retaria Mantel 
Humanos e d matérias sobre ee tera ra 

omentãr a geração de em: mento Social de ita a casa, abarcando ado 
prego tanto na admin SDHDS). C também à populaçã Cê, As 
ão pública reta e Indireta. ao, a SDHIDS deverá iníor O projeto sá hoje na Co. de Indicação trato. nota fiscais e recibos. da Polícia Miltar e do Cor 
Somo na Inca pelvado. mar regularmente a Secre- missão de Desemvulvimen ercador Julio — de erviços e contratações de — po de Bombeiros Miltar do 
N -rvlça pob 
proposição delermina 
Semtual minimo de 10% das 
vagas parade 

taria Muntipal de Finanças publicidade relizadas pelas . Ceará (Aspramece), Amocia 
entidades; e cópia dos che... ão das Praças da Região do 

Cat (Asprac) e Amoclação 
dos Sublenentes e Sargentos. 
do Ceará 

CER ECAFER RICA 

EESC RACER 

VEMBRO DOENÇA. HOMENS SEM FATORES DE RISCO DEVEM PROCURAR O 

a 
NOSSA VOZ. NOSSA FORTALEZA. 



4 Fortaleza, Ceará, Brasil» Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 + O ESTADO 

>POLÍTICA 
Emendas. O presidenta a Câmera dos Deputados, Artur Lia PP-AL) iss que o Congresso 
e atas medias efa gra ampliar a transparência das emendas do reator do Orçament 
Aeciração vem após des da Supremo Tur Federal (ST) que suspendeu esses pagamento. 

MACÁRIO BATISTA 

NH POLÍTICA = SEUA 

Aiidade e o eleitor 
São Beneio(CE), 19 graus, porque é de madrugada. 

Enelhecer é legal Duro é chegar lá. Quem ermelhece, no 
sentido de er anos e anos de vida é um espetáculo que se 
repete todo santo dia , como não te script não tem em 
ado e sem ensao tem cacos e as gagueras naturais de 
“quem improvis, Improvisr até chegar no que chamam de 
envelhecer, fantástico, peincipulmente se você achar que 
anos e anos não o fe uma pesto velha, mas um lo 
gevo, capaz e saudável pra suber 0 que est fazendo com à 
Sua velhce, KIKK É ie esa viagem Deve ser 0 ri de 
quem fe regressão pra lembrar das merdas que ez. Quan. 
do cê estiver pensando que isso aqui é uma viagem é, não. 
EE só uma cabeça pa dizer, daqui da Serra Grande, que a 
Assembleia do Estado não é burra pra ter escolhido 
Benedito como sede. De Viçosa 4 Ipu, votariam 254931 
eleitores, Esse eleitor mal duas falas mais os agreps 
dlosmals ow novos elles, poderão conhecer o que fa 
teme como funcionam os serviços prestados pelo conjunto 
de deputados estaduais, É so uma Assembleia lnerante 
Dos 82123 eeiores de Viçosa as 25,798 eleitores do Ip. 
tamos aqui 

Frase; “Não vamos admitir que 
politicagem, a perversidade e o 
sadismo comprometam a saúde da 
população de Sobral”. [vo Gomes, 
prefeito, endurecendo contra quem não 
quer se vacinar ou jogando contra. 

Baarensos do mundo, Fred ruia à coranso Do 
Fortaleza, lo de um Atua sobralensa Su imensa e 
Ho cuco o tata coma um dos mai bem aucesdos 
plomatas brasileiro. Embaixador, servi em mutos 
gas tratou a oconomia mundo foa, Fo suis 
a Embarcada do Ro Unido da Gr Betania com sv, 
entregando sun credenciais à Rainha. 

Aliás. apa pela Asia Orca de Cond que Topa tdo tendo regidos Emcldadr dofegio da Camilo convida Tiba Un impcio O O povermada Camilo Musa de Sobral que é. Sina convidou a ed do Hoi Rena. os represents da 
Norte, Às infecções bancada do Ceará em 
pela Covid volarama .  Branapora uma 
preocupar a população da. áxobeas do Hosp 
apa Universidade Estadual 

do Car (UEC) que 
Afgtando a Zona tá vendo construido 

o Barr do Iaper, em Em semana à Fole Hop Regional Norte ale umapuraso Olho no gato interações depucientos Combo quer ques com doença sendo” emendas cada ema oemderr coeso jm decdequnsão — doriandas condão do Eomplecuocidade  bepialjácom ash Ino Roi di que Camo define Joe Prioridade aca chegado pa O atendimeno prato. emendas idlvidaie 
ao ido de pesoat com. imposta para o mesmo decência etantse endereço Hole apare pessoas co ração de 
colo em estabelecimentos Estupidez 
públicosou privados no De propósito deixei 
Curi dever ocurer paso fogo do Eras 
em quaisquer guichês. contra a Argeotina 
unidades disponíveis. ontem, em Buenos Ares, 

para fiber uma anotação 
Lei aprovada e assim, juntos, sentirmos 
Eoqueesubelece aestupider do cartola 
a chamada Lei da brasileiros sabe quanto 
Preferência em Qualquer. fofo ingresso mais barato 

baseada em projeto. do jogo do Bras contra a 
Colômbia, em São Paulo? 
R$30090 oo é EUSUDO 

Guilherme Sampaio (PT) e. euros mais barato. 

Mais informações de Macário Batista: 
e-mail: macariobatistaSuel.com br 
macariobatistablogspot.com 

Bolsonaro: Busca por partido 
prioriza o Senado Federal 
As negociações, em especial com o PL, envolvem uma série de movimentos 
para 2022 tentando minar a resistência que há hoje ao governo no Senado 

O president da República continua em logo com o PL + com ouros partidos o cntrão 
As articulações do pres 

“deter Bolsonaro com pu 
tidos do centão vêm tendo 
marcadas por cleo elo 
as duas parte enquanto as 
egendas veem ma presença 
do mandatário uma vor 
idade pura ampliar exprs. 
ivamente us Bancadas = e 
em inoência e na part 
dão do fundo partidário 
Palácio do Plana busca se 
fortalecer de modo priontário 
no Senado Federal, onde hoje 
encontra mu resttência pra 

A nepição conti em corsa des que u presidente cnc em devida ma ia 
dão a PL em raro de dver 
mcis em compções eta Boni. Boleonaro die inda 
a lima segundo éra (15) 
ima definição com à PL tem 
Jam = e firmou que voou a covers om ur pat 
dos sobre vma poe 
São À Ipólee de recleção di mandatário nda é testada 

pala do PL nem nado PP que 
também negociou intensa 
meme uma eventua entrada 
de Bolonaro 

A perspectiva de ingresto 
mo Pl, mo entanto viabiliza o 
objetivo da legenda dese po 
foeça política ineo 

ndependentemente de quem. 
ocupe o Palácio do Planalo 
O pano é aumentar o núme 
ro de deputados na Câmara 
tenda Holionaro como pusa 
dor de vetos (hoje o partido 

Gu) rum 

ATADA 132º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORONÁRIA E 55º ORDINÁRIA DA 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC. REALIZADA EM 30 DE ABRI DE 2021 

tem à terceira maior banca 
dr congres do PL Senado pode ainda ser reforçada com ilação 
de Pv Blionar e), lho mais velho do 
pride 

À prioridade na cn é garantir a receção dos doi 
Jemadors que devem pu 
dar reovação ds manda 
dos em 302 Romário (RJ) e 
Welington Fagundes (NT O desenho eleitoral para e forçar a poção do governo 
no Senado o um dos pe 
capas temas da reunão en 
tre Bohonaro é 0 che do PM, Valdemar Costa Neo no 
encontro de 10 de nevem 
Bro, quando fico acertado o apol de Bolina re 
leção de Romário, em uma 
chapa “enadual encabeçada 
pelo orermador do Rio de 
Jane, Clio Cante (PL) 
Além do Ro manda rio é Valdemar mulram 

à contrução de chapas em 
diierenes estados. que de 
vem dar useniação pla A candidatura prenenal 
Tratar, por exemplo, da candidatura do misto Om Lorenso Cabalho 
e Previdência) e do senador Jorginho Melo (PL) para os 
gerem do Rio Grande do 
Sede Santa Carina re 
peivamente: Onyx ado 
da DEM e plane se mudar 
paroP À estrita de rloçar 4 atuação de governistas no 
Senado emole ainda a am cida de alado que bu 
caro sm prio ro 
a Ca ndo necnariamene pelo PL A espec que Rin Tere. Cera 
gica) tente uma ca dei por Mato Gromodo su Hoje vo. DEM, la mantém 
comer sobe uma pose lação ao PP vaio pardo que deve apo 4 relação 
de lana Jo xii do Marco Alvaro, Amônio Cro) talent dialoga 
como Pobre uma eventual candidatura do Senado por Sa Ge 
Campanha Si Comodo 
porão ar mar de be Be pers de cura lee aa rea bi ma ala que posa lhe dar do dese Que ver rats em 305: tempo de flo e dinhio pa pah O pros trc Send a la eo 
opêsdearo ado plo dal fi eo em sol eis Pic aa ad Com ata coação imo dei gota o de gs camera see à pos Add de tr indu na encl do seebios nó Eeido Apenrde term et e pasa rece” O com 
perdas do Genro t ca Eira canário é me. 
dnçar pro do Tn cação de Ai Mendonça ensbido poe le pc aa o Sopro ral al (EP, ato oo See er A 
oridade do presdere em o ato povo É casa gu tes ma ni sa Gê cano o ada 
veem com 
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MPF não acusa pajé que mandou esquartejaríndio Lia acatada. da came de tre pm 
(6 como cmepeemsemeento m Lanto placout motentaradar Sia ATi E riaa som o Sos caos datos 

Bessa dos coordenadores Gondsenequda Qegenço des qoordenadores Maluf fez escola A média da de mos por má no Bl 
m decisão que provoca estpeáção o. de comp eu tepo no cargo misto do. ao logoda pune cad sato del 
cuave ente procuradores o Miséria a e Meo Amblente. oaquim Let, já desemvl- . redução provocada pela vacinação em masa Se 
Público Federal (MPF) alegou “respeito ve tura caracteristica que pode até evitar . gundo o Woeidometes so 6115 ml mortes em 
à cala para ndo denunciar à ft. interpratada nO partido como mas desagrada entrevistadores: & . 615 dias, enquanto os EUA, por exepla mat 

a um das crimes ais bediando da Histia. Uma adimissão de que ele não dotipo que oge das perguntas. têm ma ária de 1.251 more desde indeio 
Indio de de ESTEIO rage or Ca a Luz irrelevante Irreversível dc mund em ae ALONE (mentor mas gravações obs“ Câmara Buda a fuminação dose O ps compl um ano e 0% ds ONGs 
ape de ge li a co DEDE SO DO PESA plo cm cs o. Bad o am pese das o 
cdr att Ria qgandidatos João Doria e Ar. tá, “cores tornou oque era sim. moctraram que ninguém é mais 100% livre 
mara dec code ur Virolio rengram mano: iefemindonne ooo ed aa decada condeno inerpreição bra, condi a “imoral é “E 

E ES Retrato da vacinação Duro golpe 
CF protegea vida O Bea pero a marca de 162 milhões de Pesquisa do ste The Huste, bascada em 
Rocha Moniero lembrou que s Constituição Marcado: dia 21 pessoas com ao menos uma dose de vacina com. balanços do setar. revelou que 0 turismo de 

Federal (CF) ndo ame à num nem ms. Prévias focam oavocadas para dirigentes e . ra à Cod 19 Dema, 121 mles estão como. negócios já acumula perdas de mais de US35 
mo aindigena ole de matar pescas. lados definirem no domingo (21) 9 cad. . cido vacinal compl é 12 mile já rece. bilhões (R$200 lhões) no mundo, como rrenan pa na o el enmsequênca da pandemia 
e. ds nd, der. Ne O criador quer Devagar demais Pensando bem... ema prpea cas o gu ft atado poe A alegação pura o adumento é de pele, O dotado Km Kai cs dados do cmd de partido etando fer do po 16 quo e cneado 4 bee Tão ma de Sade pa de TC oe o rt po queer ve. cm a mo dação 

Catu ido pelo PSDIS-RS que permitia votação val 
Absurdo Doença muito rara O corpo picado penas poços“ 

ram se e coração, triturando-09 condor Em um dos dudios, o presidente do PSD, pa Tee eocade do pio PE Bruno Arado ppl so reage Peopomade  Diigenes o PSD, Testei Vea Flo. Fortes Ne Vi entendeu nada, j que 
a ca apo o qr de e Mio Fats chegaram arcada uma ne sea bem, Mo Eots exp Que vergonha Importante resido, durante o governo FHC. tamém ode: duto eoneopoc dec den puto hide ais. Mandou bem “Beacupem o srs, Tod eve una crise im "Con" de tempo, Too de ei ou 

em paes deu “alta de artopologa” e O mini ds Condições, Fo aa. eum mal muto aro odio crosta disânca e “né de movimeno Quer 
ont comeepções e Iterpetações quocadas. mund be do tentar commencer o Iuri. pociméico, mas já está tudo ben”, ato. dizer que o sujeito chega sempre atrasado. 

Ministério reduz intervalo | Bíxos modição em regime 
de reforço e amplia público |===:=. ===" 
Governo anunciou a redução do intervalo de tempo para aplicação da dose | Exeaminemirado dim isçeisos 
de reforço da vacina contra a covid-19 dos atuais seis meses para cinco meses | dnesanizieianhaas Ai Poemeiisde 

Sept Traga Vende Meo pac 
O Ministério da Saúde ço, ou adicional para todos Atualmente, há mi. Segundo a secretária extraoe. | Sado chop a 41 cd turs bm porca do encrramento amancio, ontm (16) à re. Aqudes que han omado 4. de e pesos aptas rece: ia de Entemamento 4 | dependevda() Ano doprme Stand do 

“ção do intervalo de tempo. segunda de há mui de eis. be a done dicioal Code 1%, ota Me pe | raca cm hr ão Acad 
para aplicação da dose de re... meses é que tivemem [mais Segundo o Minktério da sos na faca ente 25 é 34 | dérisdependaçindedico — mudançadelocação da undade 
oço da vacina contra à co. de] 60 atos. Agora. graçãs Sd mui de 0 mlbõs de . amos formam à saforia dos | maqudadera SepedoaPPSA. fuer de poduçã ama 
vid-19 dos atuado seis meses — às informações advindas dos. doses das vacinas contra à co- que ainda não compareceram | desde memo de 17, quan- semente randetnca de 
para cinco meses, À decisão, estudos científicos resizados  vid-19 foram ducrbuidas pura. para tomar a dose | docomeço aérea perdoe gi Po de La 
“que será implementada pelas . para avaliar a aplicação da. todo o pai é mais de 7 my Analisando qual vacina as | daporihuopeode produção parainicaroSPA 2 due 
secretarias de Sade dos esta- . terceira dos - e dos quad já. Inde já oram apcads ao o. pescas que não coempletaram | média dia de pencohaia quarto trmestre de Mt do e munkipios contempla. temos dado peeiminares -. q de oe me Mas de 157 6 cio racial n foda e pese ii de 18. decidios ala es dose Eidos de pets tar aceita após de ano, independem do de ro pr tdos as. om aa de do a. que de us as A 
“grupo etário cu profundo. In. acimu de Ifanos deldade que. zur — número que. Como a dificuldade de em RE Re Dad eq q er Epa pes a Dep correr tempo parar. SSna sia Sen a ane, que pa a cote Mesa pero no les na da posto de vacaçã). como mago memo sa 
om uma senda dose ap nacional de vacinação cota as reações características de cada dot meses apos à pri- a doença No estan cerca de 
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CIDADES 
Cada A Petr de Fra por de Sec, err as prgemaçõs rip ra 
ui Ce a par prima era (1) As ans sem oe eum ace de ações da Sc 
a que estam poros de à pndemê do reno corarus e coreto o peido de fas escolares 

INTERIOR 

Caucaia cria oportunidades 
Articulado por Érika Amorim, o programa Criando 

Oportunidades oferta capacitação em Caveais. Adquirir 
conhecimento técnico para se capacitar ou até mesmo 
abrir o seu próprio negócio é um sonho que está prestes. 
a se tornar realidade para alunos do bairro Camurupim 
é redondezas, em Cauala. Na tarde da última sexta fe 

3), a deputada Erika Amorim (Foto), pertencente 
do PSD, teslizou a entrega de kits de trabalha aos alunos. 
que irão participar do curso de assistente administrar 
vo, com Inílo ainda neste mês. Iniciativa é do 1 

Mulheres e Direitos Humanos (5P5) 

população 
“sibiidades. infelizmente, muto dos nossos planos com 
felaçã ds copaclaçõs loram paralisados pr cota 

clica Glavclane, de S7 amos. Moradora do Camurupém, cla agarrou a oportunidade de apimorar o seu curículo com este curso Todo conhecimento é válida. À gerte 
empre tem a poaiblidade de aprender mat e apeteçor: Me objetivo É me. compartilho, com au material de estudo já em dos 

Diana Lima, frete da Escola de Campedes, Joca que recebe o curso, er contemplada co ca pitação é uma foema de “sclhimento “Agradeço à 
confiança da deputada ria Amorim por não apenas se aver presente na sena. mas Indar o nosso paço para receber um presen cor es. Samos gratos eai 
Coordenação A Coordenadora do Criando Oportunidades, Socorro 
Lima chamou a senção pars a nporlnla de e cpa ar em o mecado Ho compertio pencpalmeme rate pandemia. “Ea é una oportandaeâncs e 
cada sua que fe part te que raorizr, e fr pr paridpar cont vonsade Será bastate produtos 

Os cursos 
O programa Criando Oportunidades oferta cursos de 

aptcçã sai profil ar lee ces 
e familia. cadastradas no CadÚnico, 

busca de emprego grupos socialmente vulneráveis. As 
aulas do curso assente administrativo” terão início no. 
Próximo da 2, na modalidade online 
Economia agradece O 13 salário que o poem do Estado et pagando aos servidores devera fear R$ 5.7 bles desde na 
economia cearense A média de valores poe pesca é estimada em R$ 4028. Er lodo Bei pagamento do beneficio poder clear R$ 23 bles na esmo 
Quetom, poi em tempos de rcas magra qualquer pastagem bem-vinda? 
Mais informações: 
e-mail: antoniovianafoestado.com br 
marcossaraivafoestado.combr 

TRANSIT 

Meses de agosto a outubro são os 
menos violentos na Capital desde 2001 
Levantamento da AMC aponta que, no trimestre, o número de mortes em decorrência 

de acidentes de trânsito caiu de 83 para 39, o que representa uma redução de 53% 

Este ano, em Fortaleza, 
os meses de agosto a out: 
bro registaram, segundo 
dados da Autarquia Mani 
cipal de Trinsito e Cida 
dania (AM 
indices de violência no 
trinsito desde 2001. De 
ram 39 mortes resultantes. 
de acidentes nas vis da Ca 
pal o que repecsenta uma 
Tedução de 55% em com 
paração com o meio pe 
riodo nos últimos 20 anos, 
ando à média do número 

“óbitos era de 85, Além 
dias o mês de 
2021 fol a. menos via 
to desde 2001 
cada mês de outubro nos 
últimos 20 amos - diminui 
são em mais de 50%, 

Para a superintenden 
Juliana Coe 

indices 
Fortaleza é fruto de ações 
conjuntas que englobam 
educação no tránalto, em 
genharia - como a expan 
ado das vias com velocida. 
de de 50 km/h - além de 
fiscalização preventiva 
“Há mais de 20 anos te 
mos um banco de dados 
que comp todas as im 
iormações, com análise 
estatíáica mês a mês, para 

or. que aus 
planejâmento e na to. 
mada de decisbes. “A 
Prefeitura de Fortalesa 
far o acompanhamento 

Fiscalização preventiva e ações coma a redução de velocidade, de 60 Km para 50km/n, 
em vas vias da Capital oram crucias para o resultado obtido 
de todas as pessous que 
perdem a vida no Trânsito revela 
Dentre as medidas, des 

ma Vida. que indica “os 
daleros com maior indice 
de sinistros de trânsito” 

temos intensificado ações 
de fiscalização e educação 
para estes condutores, de 
forma a mudar o compor 

taca-se a operação Sé vitimas tamento de risco que al. 
ração pela Vida, oriunda Conforme levantamen: guns adotam e se to 
da parceria com a do da AMC, os condutores mais vulneráveis de sofrer 

de For de motocicletas continuam algum sinistro”, considera 
sendo o mais vulneráveis. Juliana Coelho 
noteânvio de Fortalera Em De acordo com a Pre. 

passado, sete mu 
morreram no per 

que equivale à mas 
feitura Municipal de For. talera, a AMC negue ole 
eecendo gratuitamente o 

mototleint 

lt e “estimular um 
comportamento mals se 
Volvam em acidentes. 

é delinida 
acompanha: 

mento feito pel 

OAB-CE elege diretoria para o 
triênio 2022-2024 nesta quarta- -feira 

A Ordem dos Advogados 
do Bras Seccional Ceará 
(OAB-CE) rela. vesta 
quarta-feira (17) as eleições 
para escolher ma diretoria 
Para o triênio 2022-2024. O 
atual presidente do úrgio, 
Erinaldo Dantas, concorre 
à teleção com à chapa 20 
- “Somos mais OAB ten- 
do como opoxíção a 
10, “OAB Livte e Iadepem 
dente, encabeçada pelo 
ex-presidente da Caixa de 
Axistência dos Advogados 
do Ceará, Sávio Aguiar, e 
chapa 90, “OAB Por Você” 
liderada por Daniel Aragão. 
A votação acuntec em todo 
o Entado, das 8 às 16 horas. 
Em Fortalera a ponto de 

votação é o Cento de Even. 
tos do Ceará - pavilhão le. 
te, portão D, 1º mezanino 
No Interior cearense, por 
sua vez, à votação ocorre 
mas dependências das re 
pectivas sedes das suber. 
es ou em outros lugares 
previamente divulgados 
à leição da recêm-criada 
Subsecção do Litoral Oeste 
E realizada na sede da Sab. 
secção da Região Metropo- 
Mama de Fortalea (BF). 

didatos não ol possível 
Segundo à DAB-CE, o 

procetso respeitar ou pro 
incolor sanitários de pre. 
venção 4 Covid-19 estabele 
cidos pelo decreto estadual 
do Governo do Ceará e pelo 
protocolo de eventos cor 
Porativos da Secretaria da 
Suúde (SESA). Desse modo, 
apenãs os advogados que 
tiverem portando a com 
provante de vacinação terão 
cesto aos local de votação. 
Além dio, todos devério 
manter o distanciamento so 
cia, fazer uso de lool em 
gel para higienização das 

Estima-se que cerca de 
20 mil advogados centen 
des participarão da evento 
“que vai eleger as integra 
des das diretorias da OAB, 
da Caixa de Axistência 
dos Advogados é dos Con. 
selhos Seccional é Federal 
da Ordem. À previsão é de 
que a apuração dos votos 
“ja finalizada por volta das. 
16h30 de hoje O resultado 
será divulgado, em tempo 
al, no site da OAB Ceará 
timencoabce org be) 

localizada no municipio de 
Maracanad. 

do O Estado, Erin 
do Dantas cnaléceu que 
à deíesa das prerrogativas 
profimionais é a principal 
Pandeiro da qua gesto. 
O advogado também des- 
tacou a capacitação como 

“posto forte” para o novo 
ariêio, case seja lt “Vi 
mos ofertar mentorias para 
advogados interesadas na 
área de advocacia e provi 
denciar atendimento remo- 
to do INSS: revela AÉ O 
fechamento desta matéria, o 
contato com os demais can- 
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E rea e S INTERNACIONAL “Esse rasto tn 

Tensão: Xi oferece abertura | ússia ataca satáiie com 
: míssil e destroços geram 

calculada a Joe Biden alerta em estação espacial 
Líder da ditadura comunista fez movimentos de abertura em direção ao rival na caniqua Es e ape aa de Pó ig, mi Casa Branca. Governo chinês explicita disposição de mudar o rumo de colisão | sacas dsamasepadas TES quedeveso vem Doses Qontni encha 
Reuniões de cúpula. com. gunda (15), ou desta lesçamo americano aos pró-inde- todo temem que as ondas | ão Internacional em órbita. problemas. Um pedaço um Ricard eip psenipenas 

feitas para apresentar corre- essa triade de bos vontade declaração do tipo ser emi- rubem economias mundo | Procedimentos de emergên- cm uma trajetória suspeita e 
ões devota a ielaço entre. o sem aces Xi dir cla” tda “fi ue so er sf Lao cr uma deem | cine ne regar emcópulas por iso procedimemo de 

“grandes potências. Raramen- — ra sua posição, sinalizando . mamente perigosos. É como fiança que Xi perca tourear. quando. ocre tnitede eo comiteno ne: Aepem cla pac quem nose AE po foca. To amigo ide cs ms beca com topos ue Debilidades Ocidenie core na são fachadas fcionado 
to via, ma ido da dese sorio. ro ne nego Dpldo de ie de. | Pu (1ndpuqe Squad Roncnnos 
pandemia que agora serve de os relatos disponíei apenas. dades de ma gestão o ep” | 3 Ria desrtucomum agincia espacial rua, fato 
tcp pars mer 1a Taiwan Ceia peesapação nai O pride aetiê | mtilum antigo Epadrão Mo Mintrioda 

a de Em relacionamento Pequim paso cubo com à relação no exe de a perda decore do Cm | fo trico os iempos.— Deda do pia fem em 
Astrud em tensões amendo "carma Tania O deseo lo po no ao que oque | de Guerra Fri gundo notam ça (16) ques 
co en Na og à a de Tt. que se vê mato do Ni cido de fode matr a an de | uma mumemde dos EUA eo spnasendo 
Jos Biden enrgõo o pre prosa pel UA com e aber lota É as Peão e pas mom sm | em dies ória ropapedo rei 
tido: nada em especial. “matores Incursões contra as — entromização como o terces “número de questões. Em pero cl AR Saimos À Porto ad, se aos de ate de Tpo a o est paia da” Deda fia decano. | Htação pacien. american deter cado 
uma lerdo cm. há de puta que Pe China mede, Com ar lu à coiidade da Gu. | Halarigo be quaoame ada como tt que tenor pepolíico cestral monta atá cuia ao. Taio do Pardo Comuita raia 20 Ina por seu | “eat im alemão tendo 
deste século, muito por obra — continente em 1949. “que o elevou so status de Mao caútico antecessor. Donald | russos. "O teste gerou mais pregado pela Rússia, EUA, 
das pecularidads da condi. —— Virios analistas. como o Tétung€ Deng Noping ns — Trump, é colocou na mea | de [SM Pedaço rated Erin a 
ção de XL O lider da ditadura — papa da geopolítica america- semana passada. todas suas contrariedades, iemecapisamred es maprnband 
comunista fez movimentos na George Friedman, veem Com a provável recondu- de resto explicitada nos últi- de milhares de pedaços antimatédt é disparado de 
de abertura em direção ot mio um Bla Cha tra. ão da mala cio ano mos meses co movimento | Tera Queriam. ol pura mig e ho 
val na Casa Branca. Na terça . muito mais a perder do que a. poder em 3022, e talvez de. como o pacto militar com a | am todas as nações” dime em órbla. No caso, era um 
dl semana passada (11), es. ganhar numa icil operação. Iorma vitalícia o ser torna 
er lida por seu embabxador . para conquistar Taean. se um elemento inescapóvel 
em um vento em Washlog- Se foi ho, Biden mordeu. no panorama político mus 
tom uma carta aberta em que a isca. À presidente da ilha dia -goste-se du não dee 
explicava a disposição de . confirmou que há anos tro- exemplo do que ocorre « 
mudar o rumo de colo en. pas dos EUA treinam secreta. o rua Viadiir Pati, 22 
tre os do pales. mente em seu eritóio uma. amos de poder é contando. Xi 

No da seguinte (12), Cl forma de tentar diuadir Xi . quer ser visto como um gua. 
na é EUA surpreenderam os. de avanços mais ousados. O. comodliz a cada discurso 
presentes À inócua reuntão . efeio, contudo, fot o de le Por outro lado, como o 
do clima da ONU na Escócia. pitimar o discurso chinês de. blefe de sus capacidades mb 
com uma. declaração com- Interferência estrangeira... are há fraquezas a mover 
Junta de cooperação -o are lo porque, bem ou mal. XL À principal é a crie no 
a águas do planeta afinal. os EUA reconhecem diplo- pilar central das finanças de ria a guerra entre ox dois. 
ão Pen comun. r duas. matiamente à China dede fe pus, o mercado oct Já que qualquer em- 
maloces ecomoelas do mun. 1979, € lo Inclui actas a Mário, ainda abucrvendo os 
do são às maiores poluidoras. ide de que a la é parte o . choques da megacrie com à 
também, io hoje sob Xi. Ee fol.. empresa Evergrande 
O encontro virtual da se claro ao comentar o apoio Tovestidores no mundo 
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O ÚLTIMAS 

DIÁRIO 
POLÍTICO — EE 

Capitão sem bússola e sem leme 
A História de Repúblicas do Ocidente conduzidas por 

governam respeitados, tem um ponto inconfundivel: to 
do ls têm tdo como marea registrado, a firmeza e a 
“eldade com que adotaram os partidos à que pertencem, 
Não se conhecem no. mundo, estadista sem partido. No 
Bra de hoje, além de tarearem partidos sólidos, abum. 
am lideranças que brincam de roca de igla No caso do 
presidente Jair Bolsonaro, a situação é mais grave já que 
temos um presidente que ento sem Ext, fundar o seu 
próprio partido, O se lima alvo é o Partido Liberal de 
entor da terceira bancada da Câmara Baixa, com 43 de 
putados, 0 senadores e cerca de 80 deputados estaduais, 
Sm de 

a Neto, Prop 
tios. Boliona 

mai na repercunso do eu nome do que na 
planejamento cartesiano da Academia Mltar das Agulhas 
Negra. Errou, Com gene Lipo Waldemar o dlilogo é prá 
ser mantido pelo comandante geral do PCC 

Quem é quem no POT para a sucessão Fobert Cu, 
prolindanto o Palácio da Abolição plo PDT, concatrará 
a sua pré-campanha em Fortaleza É orador nentosa com 
sto e conteúdo muto fim Do cristãos acomodadas 
no Col coarane, seu aversário é o doputado Mauro 
Fino, Ph, em economia, que dau suporta nos limas 16 
anos do equi fiscal e inancer do estado, Por ora 
a ra oca ganha tereno o deputado Evandro Leitão, 
considerado o candidato da melhor apelo popular 
Sala Justa seo presidene ngrear no. o pro do Eno ei ielicmente elenenrado Aeon Saga responsa po cresci do paro cm Proa AM ln de falado de Coero do Edo, Pol que qu ni cs cor a rr e do coragdrio e Bh 
Tomando de volta ciro Gomes adverte se 
venderem a Petrobras neta política de entregutamo” 
tino, e, se feet, tomo devolta, Be acusa o 
overno realiza manobras sujas para atire vender à estatal, não se pejanda de Ion la culpada pelos aumentos. 
os preso do sorteio 
ZPE avançando Ontem é co peseça de 
emprsáris do Bra de outros pl, Caio Sara 
inaprouo Setor 2d ZPE do Cn cuja imporânca e veda pla dead 9 Deca, deidament tados 
para rands e médias empresas 
Tapando a boca tar o dpuado criosena o 
presidente Bosnaro que vivia socar eoemente o PT 
deseo” parido do ejalado em agora como lados os “meme Roberto en, ici do PTE, 
Vadear Cota, danado PL Arnbo são conhecidos 
“marta da via polca 
Discurso de candidato tim tortugai 
participando do IV Fórum Jurídico de Lisboa, o senador Rodrigo Pacheco fez um discurso de candidato a presidente 
da República Falou que o Bras e encontra totalmente 
carente de estabilidade polca institucional, sem o que não 
Ave estabilidade social. que é a grande urgência nacional 

QQentreaspasd9 
O pre e co pede compeadã joe Ad as o dae rr do A La ando Ver jr a 

Mas informações do Fernando Maia: 
mal: ferrandomaiaoestadocecom br 
tiogdolernandomaia spot 

O ministro da Educação, 
pastor Mihoa Ribeiro, com: 
frade frase do presidente 
Jar Bolsonaro (sem partido) 
de que o Enem estara agora 
com à tara do governo” 

À fala de Bolonaro vejo. 
pa denúncias de servidores. 
de imterlerncia ideológica 
para muda itens do exame Gene ano. 
dime em entrevita à CNN 
não teria havido 
ingerência sobre o 
doçura 

o presidente do Inep | ta Nacional de Estudose Pes. 
quisas Educacionais nem presidente da Repúlslica. Ema 
hdeia de que houve inter 
rência é uma narrativa de al 
guns que querem politiar a educação” die “Não fui eu 
que fale Íque a prova teria 
que ler a cara do governo) tem que perguotar do prest 
dente [o que ele quis dizer”. 

Diante de denúncias por parte dos servidores do Inep 
de amédio moral e presõos 
para alterar a prova sem res. Paldo técnica du pedagógico. 
Bolionaro de na segunda 
feira (15), em Dubai que 

o exame, à parir de agora 
“vende aos principios dendê 
Bicos de seu governa “Agora, começam a ler à 
cara do govero de questões 
a prova do Enem. Ninguém 
preta estar peeocupado com, 

A fala de Bolionaro pro- 
vocou reação no Congreso. 
À Cominão de Educação 

ve votar nesta quina eira 
(17) à convocação para que 
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(E Prost temos 

Ministro nega Enem com 
“cara do governo” 
Ministro da Educação, Milton Ribeiro, contradisse frase do presidente 
Jair Bolsonaro de que o Enem estaria agora com a “cara do governo” 

O mento le em ereta CA que ndo ra vd Que Igeêniia otr o cone mam 
do ministro explique a sta 
qdo Segundo o presidente da 
Frente Parlamentar Mista de 
Educação, deputado Profes 
vor are Batata (PV-DP) à 
decaração da presidente da 
República cormboea às de 
náncias de interferência 

Parlamentares envolvidos com o tema da educação 
querem mais detalhes sobre 
à suposta Inererênca, im 
“luindo a entrada de um po 

a federal em uma salas 
gura onde os exames do Inep Mão elaborados e cao aceso 

Panco de dados 
que foi construido há muto. 
tesupo, s questões não estão. 
varanda. O governo não me 

(4 Não fui eu 
que falei 

[que a prova teria 

que ter a cara do 

governo), tem 
que perguntar ao 

presidente [o que 
ele quis dizer]. 99 

pastor Nilton Ribeiro, 
ministro da Educação. 

neu em nenhuma questão do 
Eme die 

Às vlapera do Enem, que 
começa no domingo (21), 37 
servidores do Incp entrega ram se cargo de chefia no 
instinto, tando “Iraglida 
de técnica e adminairtiva 
da atual gestão máxima do 
Inep Ma o instituto, vin 
lado so MEC (Ministério da 
Edocação), não val forma 

rar as exonerações desses 
cargo até o fim do exame, 
orçando a permanência dos. 
descontentes dsse o minis 
tro também nesta quarta 

Todos les são servidores 
de carera e, mesmo fora 
desses cargos, continuarão 
“o órgão Do total de demi 

onários, ao menos doi in 
licaram datas para exonera 
ção que pode preslonar a 
loção do Órgão =o restante 
er pedido de demissão cole 
tivo mai genérico, 

Questionado 
responderam 

No último dia 14, 0 pro. 
p é MEC 

grama. Fantástico, da 
Úlobo, da 
ma qual 
detalhacam presão para a 
dera ao men 20 questões 
de uma primeira versão da 
prova deste ao 0 Men, e 
gundo a denúncia, tratavam 
de temas da história recente 
é contexto sociopalíco ou 
socioeconômicos 

on comb 
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Econo 
R$5,500 (ÃO 78%) 
Bolsas Na tera-foia 

º O 
Délar ta terça-tera 

Setor 2 da Zona de Exportação 
começa a funcionar no Pecém 
Novo espaço com quase 2 mil hectares pode ser fracionado para empresas 
de menor porte, investimento do governo foi de R$ 13 milhões 

Com 1914 hectare, o Se da Zona Pró mento de Exportação CPE), do Coe do Pecém, di Maça nr de 
Cove da Cet de RS TE mile na roparação do 
feria id e 
Ao de ea africa ação, ba ia e trio Read de evito. O epa deite pl Soo de prio de rogo vel, eo ouros 

to einer At 
ou Já sro, poe es gre 
Compl do fecim uma opeeiaidad de demo men do Ger. Ea ZPE Selo à eb tod estrutura da quit 3 ca, 

cesar 6 Colt Pao 
e e Bru qr, de ho End vendo À rt Dodo [epi ane açel do etado Ho préximos dez 
dl Gamarra À amplação d Ee 
dierenca, que és Dei ação na dio de sus o 166 ermitind ut divido cm viro tamanhos À ideia mi ali do grandes ojos pé astiseidos 
Brit de prooclas de tenção para o eo = como de Pidgin” verão, tre empreendimentos: 

Está vindo uma empresa 
produtora de energia eólica 
vetiment privado racer 
de que já et com terreno 
reservado É projetos de mi 
neração” afirmou Mala Jó 
nor, secretário estadual do 
Desenvolvimento Econdm. 
«oe Trabalha 

O Setor 2 da ZPE está lo 
calzado dentro do munii 
pio de Caucaia. O peeeto 
Vitor Valim reforço o com. 
promo em contribu para 
A chegada de novas empresas. 
“ aja na geração de em 
Prego e renda. “Uma coia 
“que eu não poderia dear ir 
na contramão do desenvol 
mento que o Governo do Ex 
tado vem fendo, é a liquo: 
Governo Municipal poderia 
“lar para que mais indltrias 
se imtalem na ZPE, e asim 
vai der et À Isenção de 
pontos percentuais de 186, 
que pavará de 5% para 2% 3 

todas as indstras que sis 
falarem na ZPE, comunicou 
o gestor municipal 

É a chegada de empresas de 
energias renováveis 
eis atual e Mid 
Verde, Já são 12 protoco 
los de intenção e ias um 
ie que estavam em nego 
lação, totalizando 18 pro 
tocolos de investidores que 
emergam no Ceurá a pos. 
nbilidade de transformar 
estado e colocá-lo ma pos 
ção de ponta de fornecedor 
de novos combustiveis. dis. 

tular da Sedet 
À ementa renoríve, à 

Aeroporto Internacional. o 
Porto do Pecém, ve cab 
máritimos de teecommunic 
gões, a primeira una des 
liniadora de grande porte 
a transposição das guas da 

Rio São Francia é a ZPE 
que é a joia da coroa die 
rencia o Crari dos dem 
estados na competição pela 
atração de novo investido 

ao hab de Ndrogênio 
verde. Ee momento é mv 
importam. À única ZPE em 
fanonamento no Brasil va 

ano com 21 mlhões de to 
ludas movimentadas infor 
mou Edaardo Neves, pres 
dente da ZPE Cesrá 

MP pede esclarecimentos 
sobre contrato da Funsaúde 

O Ministério Público do 
tado do Centá (MPCE) 
pede que Secretaria de saúde 
do Estado esclareça questões 
relacionadas à Fundação Re 
Bona da Saúde (Puntaúdo), 
Como o contrato de gestão, 
à administração dos hospi 
tals por parte da Fundação, 
as recentes alterações na Lei 
e 1%. 1786/3000 que crlou a 
Funssúde é a convocação dos 
aprovados no enacurio pá 
Bico ocorrido no fim de nu 
tubo deste ano. As requia 
ções do MPCE são resultado 
de audiência pobica virtual 
realizada quinta-feira (13/11) 
com à participação da titular 
la 13 Promotoria de ju 
de Fortalera, promo 
Justiça Ana Cláudia Uchoa 
do coondenador do Centro de 
Apoio Operacional da Saúde 
(Cao Sato), promotoe de 
Justiça Encas Romero; e de 
representantes da Secretaria 
da Saúde do Estado (Sea) 
“la Fundo, da Ordem dos. 
Aivogados do Brasil - Ser 

cional do Ceará (OAB-CE) 
é de candidatos inscritos no 
contro da Fundação 

Na audiência o enorde 
nador do Csosude. promo: 
tor de Justiça Eneas Homero, 
destacou que o MPCE vem 
acompanhando a implanta 
qão da Fanaaúde, mas que 
Sigumas questões precim ser esclurcidas, a exemplo 
de quais unidades hos 
lares serão. assumádas pela 
Fundação, em qual prazo 
serk atirado o contato de 
gestão, quais ênos inbicado 
Tes utilizados para controle 
dos contatos, entre outros 
O promotor frisou que o 
maior problema é à pecar 
ação dos contatos de sad, 
pois o regime predominante 
nas unidades hospitalares é 
“o de cooperativos. não ha 
venda relação juca entr 
o contstate e o contatado, 
cantando problemos “para 
o serviço público e para os 
peoisdonais. À promoto- 
Fa de Justiça Ana Cliudia 

Uchos também reeou 
que, desde o início, o MPCE 
defende que as relações de 
trabalho ma. adminiração 
páblica não sejam precari fadas e, como a Finssíde 
ox criada nesta atual gestão 
estadual o Minátério Publ 
o cobra um serviço público 
bom e eficiente para a po 
palação, considerando que o Anual modelo de cooperaivas. 
ão é o ideal. prncipalmeme 
para os profiionai que se dubeneter a um regime sem 
enbhama garantia 

Portanto, foi enviado ce 
quisção pura em 15 dias 
leio, a Secretaria da Sande 
do Estado (Sea) € a Funsa 
de encaminiarem so MPCE 
a copa da mina do contra 
to de gestão que está sendo. 
discutido para à Fundação; 
ocremograma detalhado, por 
cargo, da convocação dos 
aprovados no concuros que 
aogumirão vagas no Hopi 
tal Geral de Eotalera (HG) 
é nos demais hospitais a 

quantidade de profisonas 
Tooperados que serão subst 
tuídos com informações por 
cargos o modelo de gestão 
detalhes sobre a preparação 
da Fun sumir o 
HGF e os demais hospitais 
bem como a previsão para 
a asiatura do contrato de 
Estão entre Sex  Pumabde. 

O Minitério Público re 
quinta ainda que a Ses em 
ve, no mesmo preso, rela 
tório mencionado so longo. 
da audiência com estudo 
realizada pela própria Sesa 
dobre as condições de traba 
Ho nes hostis do Est 
para, se for 0 caso, er ne 
faurado novo procedimento 

apurar lis questões. 
Ee documento também 
deve ser encaminhado para 
à OARCE. Por fim, pose 
riormente, será, designada. 
nora reunião do MPCE com 
aSessea Foncaúdea respei 
to dos indicadores que estão. 
sendo trabalhados no com: 
trato de gestão 

A Defensoria Pública do . deve segue para chegar ainda 
Ceará realiza neste alba mas peóxiha de quem não 
do (30) à terei edição do . tem condições de se deslocar 
mutirão. de” atendimentos. Por meio de computadores, 
ande defensores e defensoras a gente pôde ampliar a ca 
Faem atendimento virtual. paridade do moto serviço, 
dentro das comunidades. À . chegando ds comunidadesem 
ação buca faltar o contato — luação de vulnerabilidade 
ente defensores e amitidos dg; pontuou à defenso 
Na comunidade, a Defensora pública e atesora de re 
ia Pública vibiira uma e»... Iacionamento — insituciona 
Artur para o atendimento Michele Camelo. Ela destaca 
viral, com a disponibliza- . 0 propósito principal destas 
lo de computadores Instala. ações, Durante o periodo da 
dos obedecendo ds restrições. pandemia, a Defemoria Pá 
saitárias vigentes Cinco de. . bica reinventou e seguimos 
femores fapem o tendimem. . semper Arms no compro 
to remoto de & da 12h. 04. mio de garanto acesso dor 
atendimentos acontecem na. direitos, de prestar orienta 
Escola Muniepal Tertuliano . ções e promo dedicação 
Cambra, localizada na Rua. e a mutirão vem sendo muis 
Monsenhor Rena, 846 - no cu porta de ace explica 
bairro Carlo Pamplona 

Para participar, é preciso 
fazer agendamento. Nos da 
18€ 19 de novembro, das 
43 ds 17 horas, a equipe da 
Defensoria receberá a docu 
meriação dos interessados, 
dando. orientações neces 
ri para cada ação. No dia 
30, iba, pela manha, é 
à ver dos atendimentos in 
aividuais com . defemores 
é defensora públicas para 
ortentação Jurídica nine é 
protocolo de ações, 

Ena ot uia atuação que 
teve mio na pandemia e que 

se stnviço 

Hapvida apresenta case 
de sucesso em Fórum 

O Sistema Mapvida será o. de tornar o proceso de com. 
representante do Ceará no o... pras mala dg  eciemt, to 
rum Digital RPA & Al, evento — botizando procstos que não 
virtual sobre automação de . agregam valor e milhorindo 
proceso robótico e intel a gestão das prioridades de 
Eência. artificial, produsido . compra: pontua Nigi. Even 
eo “Inst “Informo. ou como ave colaboram para 
Management que acontece. diseminar o conhecimento 
nordias 17e Is de novembro. prático aplicado, mostrando 
À palestra “Pipe 4 Use. que é pomírel democratizar o 

case Haprida: Impuleionando . ace à saúde de qualidade. 
o mercado de seguradoras de “Nbs do Haprida conte 
saúde através da atomatira . guimos nos tornar mais ef. 
ão de proceso será mini... ienes no proceso de sup 
Arada por Felipe Ng, ren... mentos é cumprir com nossa 
tece compras do Mapa. miaão de amegurar aceno 

"O Pipey, case que vamos. À saúde de qualidade para a 
apresentar, é um gerenciador nossa gente, automatzando 
“os Dus de trabalho e nós . um importante processo na 
implanamos ese sitema compra de materiais para 
com o abjatvo Justamente . nojo pacientes: fla, 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 

4008 
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Logística: impulso e reforço da ZPE 
Com 1.91 hectares, o Setor 2 da Zona de Procena- 

mento de Exportação (ZPE), do Complexo do Pecém ft 
Inaugurado ontem, após receber investimento de R$ 15 
milhões do Governo do Ceurá na preparação do espaço 
com vias de acesso e secundárias pavimentadas, intraes 
trutura de transmissão de energia elétrica duminação, 
iba útc e circuito fechado de televisão. O espaço de 
verá receber plantas industriais de produção de hidrogê- 
lo verde, entre outros empreendimentos. À ampliação 
da Free Trade Zone cesrense traz um diferencial, que é à 
Resibilização na divisão de seus Lotes, permitindo uma di 
visão em vários tamanhos. À leia é atrai. além dos ram 
des projetos j pr-estabelecidos através de protocolos de 

como os de hidrogênio verde ou: 
ão para o Ceará empresas ligadas à 

produção de energia eólica ofshore, refinaria com investi 
Tento privado lralense (cujo terreno j está reservado) 
s prio de mineração À prnd poa par à sceto 
do Setor 2 da ZPE é a chegada de empresas de energlas re 
nováveis, como gds natural e hidrogênio verde. Conforme 
a Sede, já são 12 protocolos de Intenção e mais um está 
se jumando dos outros cine que estavam em negociação 
totalizando 14 protocolos de investidores no Estado. À 
ZPE Ceará foa primeira à entrar em operação no Pas hã 
ol anos, e a única em operação tendo já movimentado 
mais de 61 milhões de tonelada. 

Mercado cético Cartões 
A previsão do mencado O setor braieiro de 

financeiro para a inflação cardes cresceu 155% no 
ofecialdo Pal subiu de terei rimeste em rea 
9,33% para 9.77% mese ção a igual periodo do ano 
ano, ER St elevação Passado movimentou R$. 
consecutiva da projeção. A 687, bilhões, de acordo 
estimativa está no Boletim. com levantamento da 
Focus, divulgado semanal: —. Abecs As transações com 
mente pelo BC. Pura 2022, cartão de crédito puxam 
a estimativa de infção — ocrecimento, com sato de 
ico em 479% para 42 Mem um ano para R$ 
2023 2024, as previsões 4264 bilhões. Ou cartões 
la de 3,32% e 5%res- — pri-pagos iveram alia 
pestivamente Em outubro, alo, de 159,9%, mas têm Paxada pelo aumento de. volume menor de R$ 319 
Preços de combustívelse bilhões no trimestre As 
alimento à inflação acl... transações com cartões de 
tou 125M, a maloe para débito nbr 184% para 
ms desde 2002 R$2353 bilhões. 

Pix adota dispositivo contra fraudes 
O Pix, sistema de pagamentos instantâneos Es umano, ontem, com 7 bis de eta, 16 lb d usuário té 
a o a SA Como ecran spc av 

Emprego: Retomada prevista só para 2026 
O cnáro anal de pono e caesciment e deterioração 
decora pode manter onde de diego ao 
gor uma dicada mo Des, o Into Bea 
Je de Economia (e) da 
EG baseado em ei do Lai Focus Consenau. O pleno eepeg. segundo Ieratamenta deveria tr ente E To Ms bo 6 

dee acolecer partir de ES, quando e espera ques at de desocupação cia pera 11% 

Mais informações de Aubens Frota: 
e-mail: trotarubensegmail com 

Bolsonaro promete aumento para 
servidores com PEC dos Precatórios 
Mesmo sem citar valores, presidente da República sinaliza a servidores 
públicos federais com aumento: “para todos, sem exceção”, disse 
O presidente Jair Botso- 

naro die mesa terça-feira 
(16/11) que os servidores te- 
ro aumento em 322 caso 
à PEC dos Precatórios seja aprovada. à declaração fot 
dado durante evento empre 
carai em Manama. capital do 
Babe ta, aonde chegou após 
teb dias de vista Dubai “A 
nação eg à do dg 
tos Comesei com o (uni 
tro da Economia) Palo Gue 

Emprego ou eve aê ne lh 

ões a R$ 4 bilhões ao ano. mas enfrenta dificuldades a partir de agora. O 
ria o aumento, mus A PEC dos Precatórios. no Senado, onde também da re-forma segue 
mou que toda à máquina . bera cerca de R$ 90 bilhões ser aprovada em nado no Congr 

federal será do orçamento por melo da mos com quórum de . perspectivas de aprovação. sda ta fofa mo ri quitos Ro Tonga do cênico 
eo de gatos é calculada empreários do Babi, & 
auslmente. Além dio a Reforma presidenta Bolsonaro segue 

acordo com o cálculo do. PEC também permite o par que diz respeito firmando que o seu gover 
airetor-esecutivo da Instk-  cedamento do pagamento de à reforma  administrat- . no possul bom deseropenho 
tuúção Fiscal independem... precatórios, que são dividas. va, Bolsonaro die que, econômico, apesar do alto 
te (IF), Felipe Salto, para . decorrentes de sentenças ja- se apro-vada, não valerá desemprego é ala da Ina 
cada ponto percentual de “dicas que não cabem muis para os atuais funciond- “cão. Hoje 17, Bolionaro e 
reajuste nos salários dos. re-curaos. À emenda já fot. rios públicos, mas apenas dus comitiva devem encerrar 

aprovada na Câmara dos que entrarem no o giro pelo Oriente Médio 
Deputados em dois turnos. quadro do serviço público. visitando 
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Vi. O Gets den oem gr 20 na segura 15) o Ben em Bim pela 3 da a 
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Vasco empata com Vila Nova e 
completa seis jogos sem vencer 
Sem chances de acesso, o clube carioca dirigido de maneira interina por 
Fábio Cortez, empatou em 2 a 2 com o time goianiense fora de casa 

O Vasco completou seis jo- 
gos consecutivos sem saber a 
que é vencer ao empatar em 3 
a2.com o Vila Nova na nolte 
de hoje (15), no estádio Oba, 
em Gotâia, pela 36º rodada. 
da Série B do Campeonato 

Eq perdi pra Eno iii dns id matei Scott diem eio, 
de 
Periperi 
PE adcenara afins Copias ira Ric iiad ado reias on a 
ima! esqainat Ps 
Em muda 
Feed ram Prmunsis 

te acentos apenas 25% dos 
passes e perde posco mala dei bol, o que diculou 
oa ensções lema poe 
part do Tigre Vasco Dani Amorim fl sbt após senti ore a coa mas 
des de dexar o campo é dr hogar à Figueredo, marcou se quarto pl pelo Vico na 
temporada, tdos des na Sé ci do Bra, O Vila Nova abri o pla 
car em um lance rigido 
“que cota com uma peque a detenção na dee do 
Vasco. Depol di o time 
praticamente começos Pa segurar ae Ueda da 
equipe carioca em Jogada 
comandadas por Nenê e op dou por uma marcação baia. 
sendo, poucas as veses que ento Sar para o ataque é ampliar o marcador 

A egupe comete um va do o ineo do segundo tem po quando tomo o gl do 

Ea 
Fola sexta parda sem vencer de lorma Conseculva do asc, estando na 9 posição com 48 postos 

empate ve echo ada mas 
pura liminar deve a rióa ane de reatzameno, mas 
basco à ipialdade po marca 

acertar a finalizações no gol 
com mal frequência, mas 
encontraram um goleiro is 
Prado no Oba. 

O gal que gun o marc 
de para o Vá fá um dos 
mais rpidos do Braúeirio 
dese ama com apenas um mi 
ado ape autriaçã do ds 
to Palo Henrique Sclech 
Volhopt Ape lação dt, 
Done Amorim ta da área. 
ao de po, e Nenê iva 

gula se rede no nico do. Nova, abria o placar dor 
Segundo tempo. em ta jo. 
pda rápida que surpreendeu di advenáios para Morto igualar o marcado 

O gol que igualou o placar 
de Set dama sos jog dores e aum como o aber 
“ária, o Tr bao da Cal a que Já extava com uma marcação mal ta paso à 

equipe e fechou O Tal da primeira sua. Mora, do Vaca igualou e 
cmarcados loga no primeiro quinta da geada tempo € Daniel Ami ampla 
é minutos depola. Clio, do Vila Nora, desu tudo pepeit 

ES 

o a 

ESPORTE 
l AMADOR 

Maurício Guimarães 
Passadas várias gestões e le continua lá cuidando das 

finanças do clube na grande nole tricolor da outorga do 
Leão de Ouro de estava no Dom Antunes e fria parte 
de um mesa que tinha também este colunista. E por falar 
naquela solenidade meu abraço ao jovem Alex Santiago 
“que comanda com muita eficência o futebol do Lelo. 

NEam 
SÁVIO ANGULAR Nos estudo a net 10 é a mal no eb 
ca td PÁ: li de O a 

Se você quiser e esconder daquele secretário munte 
pa, basta para a Regal que le comun. 

ilustres 
Ci Goes uma liderança de noa política e cel 

Gomes que preside o Sumo. 

O Cidégo Butt celebra sa 70 anca de grandes e 5 eds no dc ava me 
Aida una homenagem deu duo Pedro. E por lar em Basta nunca é dead lembra que por al passam Erandes astros de noto esporte. 
Antares 

ul time Marca o Antares Fl Times Inspirado nas 
“melhores escolas ede tempo integral no mundo. 
Loteria 

Um lembrete aos es. O bilhete da Loteria 
dos Sonhos tem que tra selinho da Lotri Estadual eo 
carimbo da maul 

Moro 
O senador Eduardo Gita dis que a pesença do Sé 

gio Moro na disputa eetoral quai o pleito, Está certo 
Senador 
Tibério 
a e a algo Tic aq ea ds 
Dna pratdone dee 
Só saudades 
“TV passa pela rua ea vida conti em min também Ei, 

Es 
BEZERRA DE OLI- 
VEIRA Ms 103 emas do 
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Camilo Santana anuncia lançamentos de 
novos concursos públicos em áreas diferentes 
O amúncio do governador do Ceará foi feito em transmissão ao vivo em plataforma de rede social, onde el tira as dúvidas da população 

Em transmisdo so vivo 
semanal realizada ontem, o 
governador Camilo Santana 

a partir de dados do CPF, é 
possivel acessar + bater 0 
documento para” apresentar 

fem), anunciou que lançará “quando solicitado, 
avos concursos públicos em 
breve. O chefe do Executi Vale Gás 

O governador telefonou 
para à secretário executivo 
da Proteção Sockl, Justiça, Cidadania. Mulheres e Dire 
tos Humanos (SPS), Francis 
co Ibiapina, para aber sobre 

nero Ie do Vale Gda 
após aprovação da 

medida como palíca pb 
ca permanente "A tação se 
concli amanha. Nós temos 
tum calendário de receber os 
vonchers até o dia 11 de de 
Zembro, entrega à popula 
ão a parir do dia 15 ou 16 
de devem. informou o se 
exetário da SPS. 
Mais Infância 

Dara à Ive, o governa 
dor falou que o Cartão Mah 
Infância polca pública 
que busca auular familas 
vulneráveis neste momento 

vo Infoemou que os detalhes 
dos ainda estão sendo aus 

ox. “Tark, concurso para 
superintendência Estadual 

do Melo Ambiente (Semace) 
para a Procuradoria Geral do 
Estado e para as três unver. 
sidades públicas do Estado 
Universidade Estadual do 
Ceará (Ueve), Universidade 
do Vale do Acaral (UVA) 
Universidade Regjonal do 
Cai (Urca) Ter concurso 
também para a Secretaria do 
Desenvolvimento. Agrário e 
Secretaria da. Proteção So- 
da garanta o mandatário 

Na oportunidade, Camilo 
cursos realizados do longo 
e sa gestão, Eus já a com 
curso para 0 Detran, Funce 
me, Secretaria da Cultura 
Secretaria da Fasenda (Se roca see aberta parar cam ec, LA Urca, Semace Procuradora Ger do Estado 
ao) Secretaria da Educação de pandemia - poderá con 
(Seduc), Secretaria da Saúde “tou a destacar a importância tabelecimentos no Estado. Lembrando que eme é um “cla basta apresentar o Cort. emplar getames, alíniou 
(Ses). Polícia Mila. Plcia do passaporte de vacinação Esta será uma sema- método criado em países do . ficado Nacional de Vacinação . a governador durante o bat 
Civil e Perca Forense (Fofo para a retomada das ati na de adaptação, para que . mundo inteiro e vários esta. contra Covid-19. Para bu, é “papo virtua Para ly, Ca 
co enfim. já inha flo para dades. O documento. que as pescas postar criar as dos daqui do Brasi criaram . necesaário acenar 0 apiles- mio Santana busca articular 
axuniversidades vou faser de comprova o esquema vacital. condições para fscaizar é “ema metodologia. que tem tivo Ceará Ap que está em . com atuar da SP, Socorro 

ovo. Aqueles que têm ine-. completo contra à Covd-19. monitocar à passaporte me o únleo objetivo de proteger pleno. funcibmamento para. França, o desenvolvimento 
reste é vontade de serem ser. — com dé duas dotes ou dose ses estabelecimentos. Esta as pesca. justificou Camisa 105 é em implemen- de uma metodologia par in 
vidores público, comecem a. Ani da vacina - já estásen- semana será educativa e Jo Santana. defendendo que tação gradual para Android. chair esse público 
estudar pontuou do exigido para oingremo em . arlenttiva para que as pes a vacinação, principal ação Também é ponivel emitir o 

Durante ac 
população, o governador vol. academas, dentre butros es- lema de acompanhamento. Pa 

mena do ar ga m Eb AO aro rr mm Empr à erro a! . e tag Pi AR e Di (O Riso Pi dae Coe Cota Aa a na ipa e ep 2 É | DEE qua ia unas pn a 
Tee 3 ram pe É empre rea rr ti, ço eo 

EB tuiasiressas [54 irors cosanepnatcom Feggari etica vç e 1 a da ao 

e cos Dee a o ia pe tp paro cr pd der pa pág vc ese o ia co O mimrims 

No meu programa de hoje, estarei entrevistando Set 
nha Frota Sale, mo programa de TV. 

Ivete Lopes recebe hoje, o Dior Pedras Preciosas. quan 
do per atada ma Lda td tas os 

no sábado, No Frederico José Geranda Fontes, 
Jolo Borges Fernando Benevides. 

Marcado para o di 27,0 aniversário da simptica Eltima 
Morenos 

ler da estilista Yela Moreno, Sieinha Frota 
ha Sara 

Por onde anda a querida Dolores Aragão, uma mulher 
inâmica 

Excelente 0 trabalho que a cerimonialista Aragão ver 
sado cerimonial da Assembleia Legislativa. 

José Augusto Lopes finalizando o seu mai novo livro que 
serálançado no primeiro semestre do ao que vem. 
“Tin tim, hoje para Aien Melina Nery, Carlos Hen 

que Carvalho, Clludia Lobo, Flávia Rolim, Márcia Barroso 
e Valéria Lucena E 

Pino de Bá encara Cota Pera para a neta, spo reto de enc Pee, ade Cauda e Roberto Pei que recebeu a bin da Primera Eucaristia nesse fal 

Rapidissimas 
Nes quarta 7 de Quer imeóriasmas populares do Minha Casa Deslumibrante o recente 

novembro das 7 de 20h. Artes Vicunrdo Comi que Minha Vida Ana Pasde é casamento de Renan Bar- 
“ená aberta a expção UM revive las de comvinência rocase Nayara Bruna. O 
ENCONTRO que eimeno do pasado é aqu celebram enlace matrimonial reumiu 
MAUC UFC. Emil Porta a poética do encontro com 150 convidados, entre os 
Vando Figuiela Mano produções claboradas no quais, Cotia Falcão e 
Alencar e Rocha Perindo de isolamento em Felipe Gondim, por sinal 
(Cinema é Arte) impor. que o desafia fo buscar novas elegamtinimos. O event oi 
ncia de ser ent, neces. — cones eve are e vida. no bucólico Morro de São 
dade das emoções nobreza Autêntico goldeplaca prolongado fim desemana. Paul, na Bahia. Os noivos, 
“do passado são os temas das «sinadou o Governo do Ganhou Eus perdeu depois da lua-de-mel fiza- 

Amatarca da familia Marns/Pompe, Teresinha Martins Revelações de Jasê Augusto Maranhão enregundou Forialza Em homefice a — vão residência em Fortaleza. 
Pompeu 0 ans é comemorou as la des finos. Lopes dest semana no por. engenheira ii An Paula fidaterapea Fabiana Freire Visto na Clinica Som In 
e netos. Maca Pessoa assou ndo bolo de par tl de Salete Aruja. Md, que é corens, casas tenderá naquele municipio. gem, Dani Paiva. 


